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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२७७  जलुै,जलुै,  २०१२०१७७  

((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० ते ते ११११..४५४५  िाजता)िाजता) 
  

  (बधुिार, वदनाांक २६ जलैु, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

  श्री.सवुजतससह ठाकूर, ॲड.अनिल परब, डॉ.अपूर्व निरे, डॉ. (श्रीमती) िीलम गोऱ्िे,  
सर्वश्री.नर्िायक मेटे, गोपीनकसि बाजोनरया, श्रीमती स्ममता र्ाघ, श्री.रवर्द्र फाटक, 
प्रा.अनिल सोले, सर्वश्री.तािाजी सारं्त, प्रनर्ण दरेकर, नगरीशचंद्र व्यास, नर्जय ऊफव  
भाई नगरकर, िागोरार् गाणार, डॉ.पनरणय फुके, सर्वश्री.नमतेश भांगनडया, चंदभुाई 
पटेल, रामनिर्ास वसि, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 
(चचा ि मांत्रयाांचे उत्तर) – 

   "राज्यात कजाच्या ओझ्याखाली  सापडलेल्या र् पनरणामी आत्मित्येस 
प्ररृ्त्त िोणाऱ्या तसेच नियनमत कजव भरणाऱ्या अशा सुमारे ८९ लाख 
शेतकऱ्यांची ३४ िजार कोटींची छत्रपती नशर्ाजी मिाराज शेतकरी सन्माि 
योजिा तयार करुि कजवमाफी करण्याचा ऐनतिानसक र् धाडसी निणवय घेऊि 
राज्य शासिाकडूि शेतकऱ्यािंा नदलासा नमळणे, दीड लाख रुपयांपयवतचे 
थनकत कजव असलेल्या ३६ लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा िोणे, सि २००९ 
िंतर कजव घेतलेल्या परंतु, नदिाकं ३० जूि, २०१६ पयंत थकीत रानिलेल्या सर्व 
शेतकऱ्यांिा कजवमाफीचा लाभ नमळणे, अल्पभूधारक र् बिुभूधारक अशी 
कोणतीिी अट ि ठेर्ता सर्वच शेतकऱ्यांिा कजवमाफीचा लाभ नमळणे, 
नियनमत कजाचे िप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गौरर् करुि त्यािंा २५ िजार 
रुपये वकर्ा २५% रक्कमेचे प्रोत्साििपर अिुदाि देण्याचा निणवय घेण्यात येणे, 
कजवमाफीचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांपैकी ८२% शेतकऱ्यांचे संपूणव कजवमाफ 
झाले असणे, दधुाच्या शासकीय नर्क्री दरात ३ रुपयांची भार्र्ाढ नमळाल्यािे 
दधुउत्पादक शेतकऱ्यािंा भार्र्ाढीचा लाभ नमळणे, कजवमुक्त झालेल्या सर्व 
शेतकऱ्यांच्यार्तीिे राज्य शासि अनभिंदिास पात्र असणे, मािे जूि, २०१६ 
च्या पूर्ी थनकत कजव असलेल्या परंतु, सि २०१४, २०१५ र् २०१६ मध्ये 
पुिगवठि झालेल्या दीड लाखांपयंतच्या कजवदार शेतकऱ्यांिा संपूणव कजवमाफी 
देण्याची र् दीड लाखारं्रील कजवदार शेतकऱ्यांिा ओटीएस योजिेचा लाभ 
देण्याची गरज असणे, नियनमत कजव भरणाऱ्या शेतकऱ्यांिा भनर्ष्यातिी 
प्रोत्साििात्मक अिुदाि देण्याची योजिा आखण्याची गरज असणे, 
कजवमाफीमुळे सर्व गरजू शेतकऱ्यांिा नदलासा नमळाल्यािे र् कजवमुक्ती 
झाल्यािे शेती व्यर्सायास प्रोत्सािि नमळणे, शासिाच्या धोरणािुसार 
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कजवमाफीची प्रारंनभक अनिम रक्कम रुपये १० िजार देण्यास टाळाटाळ 
करणाऱ्या मध्यर्ती सिकारी बँका र् राष्रीयीकृत बँकार्र कारर्ाई करण्याची 
गरज असणे, सि २००८ च्या कजवमाफीिंतरिी थकीत रानिलेल्या बिुभूधारक 
शेतकऱ्यांिा कजवमाफीचा लाभ देण्याची गरज असणे, ऐनतिानसक कजवमाफी र् 
८९ लाख शेतकरी एर्ढा आर्ाका असल्यािे नजल्िापातळीर्र आमदारांचा 
सिभाग असलेली संनियंत्रण सनमती मथापि करण्याची आर्श्यकता, 
राज्यातील शेतकरी िा कें द्रवबद ू मािूि त्याला मर्बळार्र उभे करण्याच्या 
दृष्टीिे शेतीत गंुतर्णूक िोऊि तो भनर्ष्यात कजवबाजारी िोणार िािी र् 
घेतलेले कजव परत करण्याची त्याची पत तयार िोऊि कजवबाजारीपणाच्या 
फेऱ्यातूि कजवमुक्तीकडे र्ाटचाल करु शकेल यादृष्टीिे कायममर्रुपी 
उपाययोजिा करण्याची आर्श्यकता र् त्याबाबत शासिािे करार्याची 
कायवर्ािी नर्चारात घेण्यात यार्ी." 

  
  
  

  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजता)िाजता) 
  
  

  
  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : "अर्ासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) - 
  (मांगळिार, वदनाांक २५ जलैु, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्शविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (१) ि (२) – 
  (१) सिशश्री. नरेंद्र पाटील, धिंजय मंुडे, िेमंत टकले, सुनिल तटकरे, नकरण 

पार्सकर, अॅड. निरंजि डार्खरे, श्री. आिंद ठाकूर, अॅड. रािुल िारे्कर, 
सर्वश्री. अनिल भोसले, संजय दत्त, शरद रणनपसे, रामिरी रुपिर्र,श्रीमती 
िुमिबािू खनलफे, सर्वश्री. जगन्नाथ वशदे, अशोक ऊफव  भाई जगताप, आिंदरार् 
पाटील, िारायण राणे, जयरं्तरार् जाधर्, अमरवसि पंनडत, सनतश चव्िाण, 
डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्िे, श्री. कनपल पाटील,अडॅ. जयदेर् गायकर्ाड, नर्क्रम 
काळे, श्रीमती नर्द्या चव्िाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक 
मित्त्र्ाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "मंुबईतील भायखळा येथील कारागृिातील भ्रष्टाचार र् कारागृि 
प्रशासिाकडूि निकृष्ट दजाचे जेर्ण कैद्यांिा देण्यात येत असल्याची तक्रार 
करण्यार्रुि तसेच दोि अंडी र् पाच पार्ांचा निशेब ि लागल्यार्रुि नदिांक 
२३ जूि, २०१७ रोजी र्ा त्या सुमारास कारागृिात र्ॉडवि असलेल्या मंजुळा 
शेट्ये या आरोपी मनिलेची कू्ररपणे ित्या झाल्याची  गंभीर घटिा िुकतीच 
उघडकीस येणे, मंजुळा शेट्य े यांचा मृत्यू मारिाण आनण अमािुष 
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अत्याचारामुळे झाल्याचे जे.जे. रुग्णालयािे सादर केलेल्या दसुऱ्या 
शर्नर्च्छेदि अिर्ालात निदशविास येणे, मंजुळा शेट्येच्या शरीरार्र आनण 
डोक्यार्र मारिाणीच्या जखमा आढळूि येणे, अिेक र्षांपासूि तेथे मनिला 
आरोपींर्र लैंनगक अत्याचार िोत असल्याची दाट शक्यता असणे, तसेच 
मंजुळा शेट्येर्रील लैंनगक अत्याचारात लाठीचा र्ापर झाल्याची तक्रार असूि 
जेल अनधक्षकासंि पोनलसांिी कारागृिातील र्ीजपुरर्ठा खंडीत करुि मंजुळा 
शेटये यािंा मारिाण केल्याची साक्ष इंद्राणी मुखजी या आरोपीकडूि देण्यात 
येणे, तसेच तेथील रै्दयकीय तज्ांिी एि.व्िी.आर. मधूि सी.सी. टीव्िी 
कॅमेऱ्याचे नचनत्रकरण नमळनर्ले असता या नचनत्रकरणात जेलर मनिषा 
पोखरकर र् एकूण सिा आरोपी मनिला पोनलस मंजुळा शेट्ये निला मारिाण 
करतािा नदसत असणे र् कारागृिातील पुरारे् िष्ट करण्यासाठी मालमते्तची 
देखील िासधूस करण्यात येणे, मंजुळा शेट्यचे्या नशके्षचा कालार्धी कािी 
नदर्सातच पूणव िोणार असल्यािे तीची सुटका िोणार असणे, मात्र भायखळा 
कारागृिातील लैंनगक शोषणाचे अिेक धोगेदोरे मंजुळा शेट्येला मानित 
असल्यािे सुत्रधारांिी तीची ित्या करण्याचा कट केल्याची धक्कादायक 
मानिती जिमािसात पसरलेली असणे, साक्षीदार र् पुराव्यांशी छेडछाड 
करण्याचा प्रयत्ि िोत असल्यामुळे या प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडे 
देण्याबाबत मागणी असणे, मंजुळा ित्येप्रकरणी तपास करणाऱ्या तुरंुग पोलीस 
उपमिानिरीक्षक मर्ाती साठे यािंी या प्रकरणातील आरोपींच्या पाठीशी उभे 
रािण्याचे उघडपणे व्िॉट्सअॅप िुपर्रुि आर्ािि करणे, या प्रकरणाची 
राज्यभरातील लोकप्रनतनिधींकडूि सी.आय.डी. चौकशी करण्याची िोत 
असलेली मागणी, याबाबत शासिािे तातडीिे करार्याची कायवर्ािी र् 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (२) श्री. नारायण राणे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक मित्त्र्ाच्या 
बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष 
रे्धतील :- 

   "मंुबई-गोर्ा मिामागाची ऐि पार्साळयात चाळण झाली असूि येथील 
प्रर्ाशांिा जीर् मुठीत धरुि प्रर्ास करार्ा लागत असल्याचे मािे जुलै, २०१७ 
मध्ये र्ा त्या दरम्याि निदशविास येणे, सि २०१० च्या अखेरीस सुरु झालेल्या 
या मिामागाचे चौपदरीकरणाचे काम ६ र्षे उलटूििी अद्याप पूणव झालेले 
िसणे, ६ र्षात २ ठेकेदार बदलूि गेले असतािािी या मिामागाच्या कामाला 
गती ि येणे, या रमत्याला अिेक खडे्ड पडूि त्यातील खडी, रेती बािेर येऊि ती 
रमत्यार्र सर्वत्र पसरलेली असणे, या मिामागार्रील पिरे्ल-िागोठणे िा रमता 
म्िणजे मृत्युचा सापळा बिलेला असणे, पळमपे, शीरढोण या गार्ांच्या िद्दीत 
मिामागार्रील दोन्िी बाजूला मोठ-मोठे कंटेिर आनण रान्सपोटवच्या गाडया 
पाकव  केल्या जात असणे, या सर्व बाबींमुळे येथे अपघातांचे प्रमाण र्ाढलेले 
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असतािािी शासि त् याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरणामी या 
मिामागार्र प्रर्ास करतािा जितेमध्ये पसरलेले तीव्र असंतोषाचे र्ातार्रण, 
यामुळे शासिािे या रमत्याची तातडीिे दरुुमती करुि या मिामागाच्या कामाला 
गती देण्याबाबत करार्याची कायवर्ािी र् शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (बधुिार, वदनाांक २६ जलैु, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (३) ते (६)) - 

  (३) सिशश्री. सांजय दत्त, शरद रणनपसे, अशोक ऊफव  भाई जगताप, रामिरी 
रुपिर्र, आिंदरार् पाटील, श्रीमती िुमिबािू खनलफे, सर्वश्री. िारायण राणे, 
िेमंत टकले, धिंजय मंुडे, सुनिल तटकरे, नकरण पार्सकर, िरेंद्र पाटील, अॅड. 
निरंजि डार्खरे, श्री. नर्क्रम काळे, अॅड. जयदेर् गायकर्ाड, सर्वश्री. 
जयरं्तरार् जाधर्, अमरवसि पंनडत, सनतश चव्िाण, जगन्नाथ वशदे, श्रीमती 
नर्द्या चव्िाण, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्िे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् 
सार्वजनिक मित्त्र्ाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "मंुबई जर्ळच कल्याण येथील िेर्ाळी नर्माितळासाठी शासिािे 
िेर्ाळी, भाल, डार्लपाडा या भागातील सुमारे १७ गार्ातील शेतकऱ्यांच्या 
अंदाजे १६७६ एकर जमीिी जबरदमतीिे संपानदत केल्याच्या नर्रोधात तेथील 
काटईिाका-बदलापूर पनरसरात सुमारे ७,००० शेतकऱ् यांिी उि आदंोलि 
करुि शासिािे जबरदमतीिे िेर्ाळी नर्माितळासाठी जनमिी संपानदत 
केल्याच्या नर्रोधात डोंनबर्ली-बदलापूर पाईपलाईि मागार्रील र्ाितूक रोखूि 
पोनलसांची र्ाििे पेटरू्ि देणे, पोनलसािंी केलेल्या गोळीबारात ११ आंदोलक र् 
५ पोलीस जखमी झाल्याची नदिांक २१ जूि, २०१७ रोजी र्ा त्या सुमारास 
घटिा घडणे, कल्याण येथील िेर्ाळीजर्ळील नर्माितळाच्या जागेचा प्रश्ि 
नचघळला असणे, दसुऱ् या मिायुध्दाच्या रे्ळी सि १९४२ मध्ये सैनिकांिा िे-
आण करण्यासाठी आनण मालर्ािू नर्मािे उतरनर्ण्यासाठी निटीशांिी िेर्ाळी 
येथे नर्माितळ सुरु केलेले असणे, या नर्माितळासाठी निटीशांिी त्यारे्ळी 
शेतकऱ् यांकडूि संपानदत केलेल्या जनमिी कािी र्षांिी त्या शेतकऱ् यांच्या 
ताब्यात येणे, परंतू या जनमिी िौदलाकडे िमतांतरीत करण्यात आल्यािे गेल्या 
र्षी सदरील जनमिी िौदलािे ताब्यात घेण्यास सुरुर्ात करणे, आपल्याच 
मालकीच्या शेतजनमिींर्र पेरणी करण्यास मज्जार् केल्यािे शेतकरी संतप्त 
िोणे, त्यामुळे शेतकऱ् यािंी उि रुप धारण करुि रमता रोखूि, आंदोलि करणे, 
या आंदोलकांर्र पोलीसांद्वारे िरे्त गोळीबार करण्यात येऊि पेलेट गन्सद्वारे 
गोळीबार करण्यात आल्यािे असंख्य आंदोलक शेतकरी तसेच मनिला 
आंदोलक गंभीरनरत्या जखमी िोणे, तसेच पनरसरात प्रचंड दिशतीचे र्ातार्रण 
निमाण िोणे, अिेक आदंोलक शेतकऱ्यांर्र खोटे गुन्िे दाखल करण्यात येणे, 
त्यामुळे पनरसरातील कायदा र् सुव्यर्मथा नबघडणे, शासिािे याप्रकरणी 
तातडीिे कायवर्ािी करुि िेर्ाळी मधील शेतकऱ् यांचा प्रश्ि तातडीिे 
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सोडनर्ण्याबाबत करार्याची कायवर्ािी र् याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया." 
  (४) डॉ. अपिूश वहरे, सर्वश्री. जयरं्तरार् जाधर्, धिंजय मंुडे, अमरवसि पंनडत, 

िरेंद्र पाटील वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक मित्त्र्ाच्या बाबीकडे 
कृषी मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "सटाणा (नज.िानशक) तालुक्यात डाळींब नपकार्र तेल्या रोगािे थैमाि 
घातल्याचे नदिांक ५ जुलै, २०१७ रोजी र्ा त्यासुमारास निदशविास येणे, िजारो 
िेक्टर र्रील डाळींब बागा या रोगाच्या प्रादभुार्ामुळे िष्ट िोण्याची बागायतदार 
शेतकऱ्यात नभती व्यक्त केली जाणे, तयार नपकांर्र तेल्या रोगाचे आक्रमण 
झाल्यािे िोणाऱ्या िािीचे प्रमाण खुपच मोठे असल्याची शक्यता शेतकऱ्यांिी 
व्यक्त करणे, तेल्या रोगाच्या या थैमािामुळे बागायतदार शेतकऱ्यांमध्ये 
िैराश्याचे र्ातार्रण पसरणे, कोणत्यािी शेत मालाला भार् नमळत िसतािा 
िमीभार् देणारे व्यापारी नपक म्िणूि अिेक शेतकऱ्यांिी डाळींबाची िव्यािे 
लागर्ड केलेली असणे, तेल्या रोगाला तात्काळ अटकार् करण्याकनरता 
प्रनतबंधक औषधासि सत्र्र उपाययोजिा करण्याची मागणी िोणे, तेल्या 
रोगाच्या प्रादभुार्ाचा प्रसार डाळींबाबरोबरच शेर्गा, पपई, आंबा आनद 
नपकांर्रिी िोऊ लागल्यािे शेतकऱ्यामध्ये वचतेचे र्ातार्रण निमाण िोणे, 
त्यार्र शासिािे तातडीिे दखल घेऊि प्रनतबंधक उपाययोजिा करण्याची 
गरज, याबाबत शासिािे करार्याची कायवर्ािी र् शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (५) श्री. जगन्नाथ सर्दे, श्रीमती नर्द्या चव्िाण, सर्वश्री. िेमंत टकले, सुनिल 
तटकरे, अॅड. रािुल िारे्कर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक 
मित्त्र्ाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष 
रे्धतील :- 

        "थॅलेसेनमया रोगाचा सामिा करणा-या रुग्णाचं्या संखेत नदर्सेंनदर्स र्ाढ 
िोत असूि, यामध्ये बालरुग्णांचे प्रमाण सर्ानधक असणे, ठरानर्क कालार्धीत 
ब्लड रान्सनमशि र् इतर चाचण्या अशी उपचार पध्दती असणाऱ् या या 
रुग्णांच्या औषधाचं्या कोसवमध्ये खंड पडल्यास या रुग्णाचं्या यकृताला सूज 
येण्याची भीती असल्यािे त्यांिा डेनिजेट आनण डेनसरॉक्स िी औषधे नियनमत 
देणे गरजेचे असणे, मात्र िी औषधे सर्वसामान्य दकुािात अनतशय मिागडी 
नमळत असल्यािे गोर-गरीब रुग्णांची िोत असलेली परर्ड ,आठ मनिन्यापुंर्ी 
ठाणे येथील नसव्िील रुग्णालयातील औषधाचंा साठा संपल्यािे रुग्णांच्या 
पालकांिा अन्य सेंन्टसवचा आधार घ्यार्ा लागत असणे मात्र आजनमतीस 
राज्यातील सर्वच रुग्णालयात िा साठा उपलब्ध िसणे, आरोग्य नर्भागाकडे 
र्ारंर्ार चौकशी केली असता टेंडर प्रनक्रया पूणव ि झाल्यािे िा साठा 
पोिचनर्ण्यात आला िसल्याचे मागील आठ  मनिन्यांपासूि सांगण्यात येत 
असणे, याबाबत लोकप्रनतनिधींिी संबंनधत मंत्री र् आरोग्य संचालकांशी 
र्ारंर्ार संपकव  साधूििी त्यास योग्य प्रनतसाद ि नमळणे, यामुळे याप्रकरणातील 
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आरोग्य नर्भागाच्या प्रशासकीय कारभाराचा भोंगळपणा मपष्ट िोत असणे, 
साधारणपणे ज्या अत्यार्श्यक गोष्टी आिेत त्याची पूणव तजर्ीज करूि ठेर्णे 
गरजेचे असणे वकर्ा त्याबाबत कािी धोरणात्मक निणवय घेऊि रुग्णांिा 
कोणत्यािी पनरस्मथतीत अत्यार्श्यक औषधे नमळण्यात खंड पडणार िािी 
याची काळजी घेणे गरजेचे असतािा याबाबीकडे संबंनधतांिी जाणीर्पूर्वक दीघव 
काळ केलेले दलुवक्ष, त्यामुळे ठाणे नजल्यासि राज्यातील िजारो  रुग्णािंा र् 
त्यांच्या िातेर्ाईकांिा मागील आठ मनिन्यांपासूि अिेक अडचणी र् संकटांचा 
सामिा करार्ा लागणे, थॅलेसेनमयािमत रुग्णािंा रोजचा औषधाचा डोस ि 
नमळाल्यास त्यांिा िोणारा त्रास र् त्याचा त्यांच्या शरीरार्र िोणारा 
परीणाम याची आरोग्य नर्भागाला जाणीर् असतािािी त्याबाबत योग्य ती 
उपायायोजिा करण्यात अपयशी ठरल्यािे नर्भागातील संबंनधत दोषींची 
सखोल चौकशी िोऊि रुग्णांच्या जीनर्ताशी खेळणाऱ्यांर्र तातडीिे कठोर  
कारर्ाई करूि थॅलेसेनमया रुग्णािंा लागणारा पुरेसा औषधसाठा तातडीिे 
उपलब्ध करूि देण्याची आर्श्यकता, याबाबत शासिािे तातडीिे करार्याची 
कायवर्ािी र् शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (६) सिशश्री. हवरससग राठोड, जयरं्तरार् जाधर्, धिंजय मंुडे, िरेंद्र पाटील, 
अमरवसि पंनडत, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक मित्त्र्ाच्या 
बाबीकडे सामावजक न् याय मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "राज्यातील भटक्या नर्मुक्तांिा नक्रनमलेयर मधूि र्गळण्यात येईल 
असे आश्र्ासि मा.मंत्री मिोदयांिी सि २०१५ च्या िागपूर येथील निर्ाळी 
अनधरे्शिात तसेच माचव २०१६ मधील अनधरे्शिात नर्धािपनरषदेत देण्यात 
येणे, राज्य मागासर्गव आयोग, पुणे यांिी नदिाकं २८ ऑक्टोबर, २०१४ रोजी 
मपष्ट नशफारस करूि देनखल, भटक्या नर्मुक्तांिा नक्रनमलेयर या जाचक अटी 
मधूि ि र्गळणे, शासिाचे याकडे िोत असलेले दलुवक्ष आनण भटक्या 
नर्मुक्तांच्या प्रश्िाबद्दल अिामथा यामुळे नक्रनमलेयर संजे्मध्ये भटक्या 
नर्मुक्तांिा आणूि त्याचं्यार्र सातत्यािे अन्याय करण्यात येणे, पनरणामी 
भटक्या नर्मुक्तांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत शासिािे भटक्या 
नर्मुक्तांिा नक्रनमलेयर संजे्मधूि र्गळण्याबाबत करार्याची कायवर्ािी तसेच 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

 
  (७) सिशश्री. धनांजय मुांडे, जयरं्तरार् जाधर्, सुनिल तटकरे, िेमंत टकले, 

अमरवसि पंनडत, सनतश चव्िाण, अॅड. निरंजि डार्खरे, डॉ.(श्रीमती) िीलम 
गोऱ्िे, श्री.बाळाराम पाटील वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजनिक 
मित्त्र्ाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) 
मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "मंुबईतील सायि - पिरे्ल मिामागाच्या देखभाल दरुुमतीच्या कामाची 
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जबाबदारी सायि - पिरे्ल टोल्रे्ज या कंपिीकडे असतािािी सदर कंपिीिे 
दरुुमतीचे काम योग्य प्रकारे ि केल्यािे या मिामागार्र झालेल्या एका 
अपघातात दोघांचा मृत्यु िोण्याची घटिा मािे जूि, २०१७ मध्ये र्ा त्या 
सुमारास घडणे,  सदर मिामागार्रील टोलमधूि लिाि र्ाििांिा सूट नदल्यािे 
शासिािे कंपिीला १०३ कोटी रुपयांची िुकसाि भरपाई नर्लंबापोटी नर्लंब 
शुल्क देत असतािािी कंपिीिे देखभाल दरुुमतीचे काम योग्य पध्दतीिे ि 
करणे,  त्यामुळे शासिािे मर्तंत्र निनर्दा काढूि रमत्याच्या देखभालीसाठी 
मागील ३ र्षात ६ कोटी र् या र्षी पुन्िा ३ कोटी रुपयांचा खचव करणे,  या 
कंपिीिे दरुुमतीची अिेक कामे ज्यामध्ये पादचारी पूल, भूयारी मागव, निदेशक 
पटे्ट, खड्डयांची दरुुमती तसेच पथनदव्यांची दरुुमती योग्य प्रकारे ि केल्यािे िोणारे 
अपघात र् त्यातूि िागरीकांचे िोणारे मृत्यू, या मृत्यूस जबाबदार धरुि 
कंपिीच्या संचालकांनर्रुध्द कारर्ाई करण्याची आर्श्यकता, सदर 
रमत्यार्रील अर्जड र्ाििांची नर्शेष पथक र् तंत्रज्ािाव्दारे मोजणी करुि 
कंपिीस देण्यात येत असलेल्या भरपाईचा फेर आढार्ा घेरू्ि सदर रमत्यार्र 
मागील ३ र्षात देखभाल दरुुमतीसाठी झालेल्या खचाची कंपिीच्या िुकसाि 
भरपाईतूि र्सूली करण्याची लोकप्रनतनिधींिी केलेली मागणी, देखभाल 
दरुुमतीस िलगजीपणा केल्यामुळे कराराचा भंग िोत असल्यािे कंपिीचा करार 
रद्द करण्याची आर्श्यकता,  कंपिीच्या धोरणामुळे शासिाचे मोठ्या प्रमाणात 
िोणारे िुकसाि, जितेची िोणारी नजनर्त र् नर्त्त िािी टाळण्यासाठी कंपिीर्र 
तात्काळ कारर्ाई करण्याची आर्श्यकता,  याबाबत शासिािे तातडीिे 
करार्याची कायवर्ािी र् शासिाची प्रनतनक्रया." 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विरे्ष उल्लेख - (असल्यास). 
 

 

- मध्यांतर - 
सहा : र्ासकीय विधेयके - 

   विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३६ - महाराष्ट्र मदु्राांक 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३७ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
   ------------------------------------------------------------------------------ 

सात : सिशश्री. र्रद रणवपसे, धिंजय मंुडे, िारायण राणे, सुनिल तटकरे, संजय दत्त, िेमंत 
टकले, अशोक ऊफव  भाई जगताप, जयंत पाटील, प्रा. जोगेंद्र कर्ाडे, श्री.कनपल पाटील, 
ॲड. जिादवि चादंरुकर, आर्कक.अिंत गाडगीळ, सर्वश्री.अमरवसि पंनडत, सुभाष 
झांबड, नकरण पार्सकर, चंद्रकांत रघुरं्शी, जयरं्तरार् जाधर्, रामिरी रुपिर्र, 
श्रीमती नर्द्या चव्िाण, श्रीमती िुमिबािू खनलफे, सर्वश्री.सनतश चव्िाण, अमरिाथ 
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राजुरकर, ॲड.निरंजि डार्खरे, सर्वश्री. सतेज ऊफव  बंटी पाटील, ख्र्ाजा बेग, डॉ. 
सुधीर तांबे, सर्वश्री.आिंद ठाकूर, िनरवसग राठोड, अब्दलु्ला खाि दरुाणी, आिंदरार् 
पाटील, नर्क्रम काळे, िरेंद्र पाटील, ॲड.जयदेर् गायकर्ाड, ॲड.रािुल िारे्कर, 
सर्वश्री. प्रकाश गजनभये, रामरार् र्डकुते, जगन्नाथ वशदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "मंुबईसि राज्यातील मिािगरपानलका, िगरपानलका र् िगरपंचायती 
यांची डबघाईला आलेली आर्कथक पनरस्मथती, िर्निर्कमत िगरपंचायतींमध्ये 
असलेले अनधकारी र् कमवचाऱ्यांची नरक्त पदे, त्यामुळे नर्कासकामात िोत 
असलेले अडथळे, सर्व मिािगरपानलकांमध्ये पायाभूत सुनर्धांचा उडालेला 
बोजर्ारा र् नपण्याच्या पाण्याची निमाण झालेली सममया, मालमत्ता कराच्या 
संकलिात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यर्िार िोत असणे, जी.एस.टी. मुळे 
मिािगरपानलकािंा एलबीटीची प्रनतपूती करण्यात ि आल्यामुळे 
मिािगरपानलका र् िगरपानलका यांची अथवव्यर्मथा कोलमडूि जाणे, मंुबई 
मिािगरपानलकेतील रमते, िालेसफाई र् डंवपगच्या संदभातील गैरकारभाराच्या 
चौकशीचे आदेश मा.मुख्यमंत्रयांिी देऊि त्यार्र पुढे कोणतीच कायवर्ािी ि 
िोणे, जेएिएियूआरएम योजिा बंद केल्यामुळे अपूणव रानिलेल्या प्रकल्पासंबंधी 
शासिाची भूनमका, कें द्र शासिाच्या मर्च्छ भारत अनभयािाचा उडालेला 
बोजर्ारा, बिुतांशी िगरपनरषदांत चटईके्षत्र, टीडीआर र् ऑटो डीसीआर 
घोटाळे शासिाच्या निदशविास आणूि अद्यापिी कोणतीच कारर्ाई ि िोणे, 
राज्य शासिािे नरयल इमटेट कायदा मंजूर करणे, कें द्र शासिाच्या धतीर्र 
राज्यािे नरयल इमटेट कायदा मंजूर केल्यािंतर बांधकाम व्यार्सानयकांमध्ये  
निमाण झालेली वचतेची पनरस्मथती, या कायद्याच्या अंमलबजार्णीमुळे  
शासिाकडूिच निमाण  िोत  असलेले अडथळे, मंुबईतील मैदािांचा नललार्, 
गृिनिमाण धोरण अनिस्श्चततेमुळे रखडलेले गृिनिमाण प्रकल्प, एसआरए 
अंतगवत रखडलेले प्रकल्प र् धारार्ी पुिर्कर्कास प्रकल्प, म्िाडा र्सािती, 
बीडीडी, बीआयटी चाळी र् उपकरप्राप्त इमारतींचा रखडलेला पुिर्कर्कास, 
संक्रमण नशबीरातील घुसखोरीचा प्रलंनबत प्रश्ि, मंुबई  शिरासि अन्य  
मिािगरांमध्ये निमाण झालेली र्ाितुकीची सममया, बेमट प्रशासि र् मंुबई 
मिापानलका आयुक्त याचं्यातील  संघषव  नर्कोपाला जाणे,  मंुबई  मिापानलका, 
एमएमआरडीए, म्िाडा आनण नसडको यांच्यात असलेला समन्र्याचा अभार्, 
नसडकोकडूि  देण्यात  आलेल्या  भूखंडाचा  िोणारा दरुुपयोग, नर्नर्ध  
मथानिक मर्राज्य  संमथातील  सफाई  कामगारांच्या  सममयांकडे  झालेले  
दलुवक्ष तसेच राज्यातील जितेची अस्ममता असलेले मंुबईतील आंबेडकर भर्ि  
मिािगरपानलकेिे तोडण्यास परर्ािगी देणे, त्यामुळे राज्यातील  सर्व  
मिािगरपानलकाचं्या नियोजिात राज्य शासि अपयशी ठरुि मथानिक मर्राज्य 
संमथांची आर्कथक कोंडी िोऊि नर्कासाला बसलेला खीळ, त्यामुळे जितेत 
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पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत शासिािे करार्याची कायवर्ािी र् 
उपाययोजिा नर्चारात घेण्यात यार्ी." 

आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) - 
  (बधुिार, वदनाांक २६ जलैु, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्शविण्यात आलले्या परांत ु प्रलांवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना – 
(अनकु्रमाांक (१) ि (२)) – 

  (१) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

   ''मंुबईतील नगरण्यांमध्ये काम करणाऱ्या नगरणी कामगारांचे मंुबईत 
पुिर्वसि व्िारे् यासाठी सि १९९१ मध्ये शासिािे डीसीरुल ५८ मध्ये खास 
तरतूद करुि नगरणी कामगारांचे पुिर्वसि करण्यासाठी व्यर्मथा करुि ठेर्णे, 
तत्कालीि माजी मुख्यमंत्री यािंी मंुबईतील नगरणी कामगारांिा आनण त्यांच्या 
र्ारसांिा घरे नमळरू्ि देण्यात येणे, सि १९८२ पयंतच्या संपात उध्द्वमत 
झालेल्या नगरणी कामगार र् त्यांच्या र्ारसािंा तत्कालीि मा.मुख्यमंत्रयांिी 
एम.एम.आर.डी.ए. ला त्यांच्या माध्यमातूि बांधण्यात आलेल्या घरापैंकी ५० 
टक्के घरे देण्याचे आदेश देणे, परंतु िी घरे मंुबई प्रदेशात येत िसल्यामुळे 
नजल्ियातील नगरणी कामगारांच्या पुिर्वसिासाठी जागा उपलब्ध करण्याचे 
आदेश नजल्िानधकाऱ्यािंा देण्यात येणे, यासंदभात नगरणी कामगार, र्ारस 
उत्कषव संघ, मंुबई यािंी नदिांक २७ जुलै, २०१६ रोजी संपूणव जागेच्या 
प्रमतार्ासि नगरणी कामगारांिा र् र्ारसािंा परर्डणाऱ्या वकमतीत एकाच 
नठकाणी संपूणव नगरणगार् र्सेल असा प्रमतार् सादर करणे, यार्र मा.मुख्यमंत्री 
यांिी १५ नदर्सात यार्र निणवय घेरू् असे आश्र्ासि देणे, परंतु अद्यापिी यार्र 
कोणतािी निणवय ि िोणे, त्यामुळे नगरणी कामगार र् र्ारसात पसरलेला तीव्र 
असंतोष, मंुबईतील नगरणीमध्ये काम करणाऱ्या नगरणी कामगार र् र्ारसांचे 
मंुबईतच पुिर्वसि व्िारे् यासाठी सि १९९१ मध्ये डीसीरुल मध्ये खास तरतूद 
केल्यािुसार नगरणी कामगारांचे र् र्ारसांचे मंुबईतच पुिर्वसि करण्याच्या 
प्रमतार्ार्र शासिािे करार्याची कायवर्ािी र् उपाययोजिा." 

  (२) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

   "नर्द्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदभात शासिािे नदिाकं २१ 
जुलै, २०१५ रोजी शासि निणवय निगवनमत करुि सर्व शाळांिा दप्तराचे ओझे 
कमी करण्याच्या उपायाचंी अंमलबजार्णी करण्याचे निदेश देणे, मात्र बिुतांश 
शाळांमध्ये अनधसूचिेची अंमलबजार्णी झाली िसल्याचे मािे जुलै, २०१७ 
मध्ये र्ा त्यादरम्याि निदशविास येणे, नर्द्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे त्यांच्या 
र्जिापेक्षा अनधक असूि त्यांिा लिाि र्यातच पाठदखुी, मािदखुी र् अन्य 
आजार िोणे, नर्द्यार्थ्यांच्या पाठीर्रचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी 
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दप्तराची र्जि मयादा राखूि त्यासाठी उपाययोजिा करणे, दर मनिन्याला 
पािणी अिर्ाल सादर करणे, अशा सूचिा नशक्षण नर्भागािे नशक्षण 
उपसंचालक यािंा देणे, त्यािुसार  नशक्षणानधकारी यांिा कायवर्ािीचे आदेशिी 
नदले असणे, परंतू उक्त सूचिांची अंमलबजार्णी िोते की िािी िे पािण्यासाठी 
अद्याप मर्तंत्र यंत्रणा उभारण्यात आलेली िसणे, त्यामुळे दप्तराच्या 
ओझ्यापासूि नर्द्यार्थ्यांची सुटका िोणार का, असा प्रश्ि उपस्मथत िोणे, 
याबाबत शासिािे करार्याची कायवर्ािी र् उपाययोजिा." 

  (३) प्रा.अवनल सोले, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

   "िागपूर येथील एम्पे्रस नसटीच्या नर्कासकाकडूि िािकांची फसर्णूक 
केली जात असल्याचे निदशविास येणे, त्यामुळे तेथील रनिर्ाश्यािंा गंभीर 
सममयांिा सामोरे जारे् लागणे, एम्पे्रस नसटीचे बाधंकाम मंुबई येथील 
नर्कासकाकडूि १० र्षांपूर्ी पूणव झालेले असणे, परंतु िािकांिा निर्ासासाठी 
योग्य सोयी-सुनर्धा उपलब्ध करुि नदलेल्या िसणे, बांधकामाची गुणर्त्ता 
र्ाईट असणे, नपओपीचे काम खूपच निकृष्ट दजाचे असणे, टाईल्स योग्य 
पध्दतीचे िसणे, पाकींग सममया निमाण िोणे, फ्लॅट धारकांिा प्रत्येक वर्गला 
योग्य नलफ्टची सोय उपलब्ध िसणे, त्यामुळे िािकांमध्ये असंतोषाची भार्िा 
निमाण िोणे, एम्पे्रस नसटीतील रनिर्ाश्यािंा न्याय नमळरू्ि देण्याच्यादृष्टीिे 
उक्त प्रकरणी चौकशी करुि नर्कासकार्र कारर्ाई करण्याची आर्श्यकता, 
याबाबत शासिािे करार्याची कायवर्ािी र् उपाययोजिा." 

  (४) श्री. जयिांतराि जाधि, वि.प.स. पढुील सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबींिर 
चचा उपस्स्थत करतील. 

   "राज्यात मािे फेिुर्ारी, २०१६  मध्ये झालेल्या "मेक इि इंनडया" 
सप्तािात मॅग्िेनटक मिाराष्र अंतगवत सुमारे रुपये ७ लाख ९४ िजार कोटी  
गंुतर्णुकीचे करार झालेले असणे, उद्योगांसाठी जनमिींची आर्श्यकता 
असतांिा एम.आय.डी.सी. साठी अनधसूनचत असलेल्या जनमिींपैकी सुमारे ६० 
टक्के के्षत्र र्गळण्यात आल्याचे निदशविास येणे, शेतकऱ्यांच्या आरनक्षत 
जनमिी कर्डीमोल भार्ािे घेरू्ि उद्योग नर्भागातील रॅकेटच्या सिाय्यािे सदर 
जनमिी अनधसूचिेतूि र्गळण्यात येत असणे, त्यािुसार गोंदेदमुाला 
(ता.इगतपुरी, नज.िानशक) येथील एकूण अनधसूनचत जनमिीपैकी सुमारे ६० 
टक्के के्षत्र र्गळण्यात आलेले असणे, सदर गैरप्रकारांबाबत नियंत्रण 
ठेर्ण्यासाठी मिाराष्र औद्योनगक अनधनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करुि 
भूसंपादिाबाबत कालार्धी नर्नित करणे वकर्ा अनधसूनचत जनमिी र्गळण्यास 
निबंध घालणे आर्श्यक असणे, कायद्यातील या सुधारणेमुळे  शेतकऱ्यांच्या 
जनमिी कर्डीमोल भार्ात खरेदी करुि जामत वकमतीत नर्कासकांिा नर्कल्या 
जात असणे, राज्यातील मिाराष्र राज्य औद्योनगक नर्कास मिामंडळाकडील 
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जनमिींमधूि र्गळलेल्या के्षत्राबाबतच्या गैरव्यर्िाराची उच्चमतरीय चौकशी 
करण्याची मागणी लोकप्रनतनिधींकडूि िोत असणे, याबाबत शासिािे 
करार्याची कायवर्ािी र् उपाययोजिा." 

   

 
 
 

विधान भिन, 
मंुबई, 
नदिांक : २६ जुलै, २०१७. 

उत्तमससग चव्हाण, 
सनचर्, 

मिाराष्र नर्धािपनरषद. 
 


